Panasonic – integruota telefonų sistema

Panasonic

KX-TS500FX

1 Greitas prijungimas
1-A Valdymo mygtukai
rinkimo
sistemos keitiklis

Integruota telefono sistema
skambučio
keitiklis

Naudojimo instrukcija

Garso
reguliavimo mygtukai

Modelis Nr. KX-TS500FX

mygtukas

mygtukas

mygtukas

Priedai (komplektuojami)
Ragelis ………………………………… vienas
Ragelio laidas……………………………vienas
Telefono linijos laidas…………………… vienas

1-B Nustatymai
Pulsinis arba toninis numerių rinkimas

Į atskiros telefono
linijos lizdą

PRIEŠ NAUDODAMI PRIETAISĄ,
PERSKAITYKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ IR JĄ
IŠSAUGOKITE.

Telefono linijos
laidas

rinkimo sistemos keitiklis
skambučio keitiklis
Telefono
ragelis

Informacija, kurios gali prireikti
Serijos Nr.
(prietaiso apačioje)

Telefono ragelio
laidas

Pirkimo data
Pardavėjo pavardė ir parduotuvės adresas

1
2
Jei telefonas neveikia, atjunkite jį nuo telefono linijos.
Patikrinkite telefono liniją – prijunkite gerai veikiantį telefono
aparatą. Junkite tik pataisytą telefoną. Jei jis vėl neveiks,
kreipkitės į telefono ryšių kompaniją.
Gamintojas: Panasonic
Communications (Malaizija) Sdn. Bhd.
Senai Malaysia

3

Prijunkite telefono linijos laidą. (1).
Prijunkite telefono ragelio laidą (2)
pakelkite ragelį ir patikrinkite, ar
telefonas veikia.
Nustatykite DIALING MODE
keitiklį į padėtį TONE.
- Jei negalėsite surinkti numerio,
pakeiskite į padėtį PULSE.

4 Nustatykite SKAMBUČIO jungiklį į
padėtį HIGH (garsiai), LOW (tyliai)
arba OFF (išjungta). (pvz., pasirinkta “LOW” padėtis.)
- Nustačius padėtį OFF (išjungta), aparatas neskambės.

Panasonic – integruota telefonų sistema

2 Telefono eksploatacija
2-A Skambinimas
1 Pakelkite ragelį.
2 Surinkite telefono numerį.

KX-TS500FX

3

Prisukite varžtus (atstumas tarp jų turi būti 8.3 cm).
Prijunkite telefoninio ryšio laidą. Pakabinkite aparatą ir
patraukite žemyn.
- Pritvirtinkite laidą, kad jis neatsijungtų.

Varžtai

- Jei suklydote rinkdami numerį, pradėkite nuo 1 punkto.

3

Baigę pokalbį, padėkite ragelį.

Kaip pakartoti paskutinį surinktą numerį
Pakelkite ragelį ir paspauskite mygtuką REDIAL.
Skambučio garso nustatymas (6 lygiai) pokalbio metu
Norėdami garsą padidinti, paspauskite (U).
Norėdami garsą sumažinti, paspauskite (V).
- Ragelį padėjus, nustatytas garso lygis bus išsaugotas.

Kuke

2-B Atsiliepimas į skambučius
1 Kai telefonas skamba, pakelkite ragelį.
2 Baigę pokalbį, padėkite ragelį.

3 Specialiosios funkcijos
3-A Kitas skambutis pokalbio metu
Jei pokalbio metu išgirsite toninį signalą, paspauskite mygtuką
FLASH.
- Nenutraukus pirmojo pokalbio galima atsiliepti į antrąjį skambutį.
- Norėdami pratęsti pirmąjį pokalbį, vėl paspauskite mygtuką
FLASH.

Į atskiros linijos
telefono lizdą

4-B Prieš kreipiantis pagalbos
Telefonas neveikia. Patikrinkite, ar telefonas gerai prijungtas (1-B).
Surinkote reikiamą numerį, bet kvietimo signalas neįsijungė.
Patikrinkite, ar tinkamai nustatytas rinkimo sistemos keitiklis
DIALING MODE (1-B).
Telefonas neskamba. Išjungtas skambučio garso keitiklis (padėtis
OFF). Keiskite jo padėtį į HIGH arba LOW (1-B).

3-B Laikinas toninis numerių rinkimas

Jei pokalbio metu laikinai reikia padėti
ragelį, kabinkite jį taip.

(naudojantiems pulsinį rinkimą)
Norėdami pulsinį numerių rinkimą pakeisti toniniu, pirmiausia
paspauskite mygtuką (¾) (TONE).
-

• Sistemai persijungus į toninį rinkimą, galite susisiekti su kitų

aparatų atsakikliais, naudotis bankų elektroninėmis paslaugomis ir
pan. Padėjus ragelį automatiškai įsijungs pulsinio rinkimo sistema.
- Kreipties numeriai, surinkti paspaudus mygtuką (¾) (TONE),
nebus kartojami paspaudus mygtuką REDIAL.

4 Žinotina
4-A Telefono pritvirtinimas prie sienos
Telefoną galima pritvirtinti prie sienos.

1

2

Ragelio laikiklį
nuspauskite rodyklių
kryptimi (1), po to
išimkite prie sienos
tvirtinamą adapterį (2).

Telefoninio ryšio laidą sudėkite į
prie sienos tvirtinamą adapterį ir
stumtelėkite jį rodyklių kryptimi (1
ir 2).
- Žodis “UP WALL” turi būti
apverstas.

4-C Saugos instrukcija
Atidžiai laikykitės toliau nurodytų saugos reikalavimų.
Instaliavimas
Aplinka
1) nesinaudokite telefonu arti vandens, pvz., vonioje, prie kriauklės
ir pan. Nelaikykite jo drėgnose patalpose (pvz., rūsyje),
2) prietaisą laikykite atokiau nuo šilumos šaltinių, pvz., radiatoriaus,
viryklės ir t.t. Be to, telefono nelaikykite patalpose, kur
o
o
temperatūra yra žemesnė nei 5 C arba aukštesnė nei 40 C.

Padėtis
1) nedėkite ant prietaiso sunkių daiktų,
2) pastatykite taip, kad ant jo neužkristų kokie nors daiktai ir kad jo
neapipiltumėte skysčiu. Prietaisui kenkia gausūs dūmai, dulkės,
mechaninė vibracija arba smūgiai,
3) prietaisą statykite ant lygaus paviršiaus.

ĮSPĖJIMAS:
SIEKIANT IŠVENGTI GAISRO AR ELEKTROS SMŪGIO,
SAUGOKITE PRIETAISĄ NUO LIETAUS ARBA DRĖGMĖS
POVEIKIO.

4-D Techninės charakteristikos
Maitinimo šaltinis: Telefono linija
Išmatavimai (A x P x G): apie 96 mm x 150 mm x 200 mm
Svoris: apie 475 g
Numerio rinkimo režimas: Toninis (DTMF)/Pulsinis
Eksploatavimo sąlygos: 5 °C–40 °C
Techninės charakteristikos gali būti keičiamos be atskiro perspėjimo.

